
Na stanowisku do spraw gospodarowania nieruchomościami oraz lokalami: 
1) tworzenie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, 

2) prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, 

3) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu 

i Skarbu Państwa w tym: 

a) prowadzenie czynności wynikających z procedury realizacji uchwał, 

b) przygotowanie decyzji o oddaniu nieruchomości w zarząd powiatowym jednostkom 

organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, 

c) ustalania propozycji cen nieruchomości stanowiących własność powiatu, opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego i zarządu oraz innych opłat, 

d) ewidencjonowanie dochodów pochodzących z mienia powiatowego, 

e) zarządzanie nieruchomościami, w których wyodrębnione zostały lokale mieszkalne  

a w szczególności ustanowienie wspólnot i wybór zarządu, 

f) przygotowanie projektów uchwał w sprawie ustalania stawek czynszu, 

4) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, 

5) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste 

gruntów Skarbu Państwa stowarzyszeniom ogrodowym, 

6) prowadzenie procedury wywłaszczenia nieruchomości, 

7) orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu, nadaniu nieruchomości zamiennej oraz 

o zwrocie nieruchomości, 

8) określenie niezbędnych służebności oraz ustalanie obowiązków budowy i utrzymania 

odpowiednich urządzeń na wywłaszczonym gruncie, 

9) prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem nieruchomości w celu wykonania 

czynności związanych z konserwacją, remontem oraz usuwaniem awarii jeżeli właściciel, 

użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do 

nieruchomości nie wyraził na to zgody, 

10) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów 

drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów 

i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych 

podziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów 

i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody, 

11) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, 

rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność skarbu państwa jeżeli 

właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody, 

12) przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku wyższej 

konieczności zapobieżenia powstaniu znacznej szkody, 

13) przygotowanie do Wydziału Finansów wykazu należności bieżących, 

14) przygotowanie dokumentacji zmierzających do wyegzekwowania należności,   

15) prowadzenie spraw związanych z sporządzaniem wykazów nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz ujawnianie tego 

prawa w księgach wieczystych, 

16) przekazywanie w trwały zarząd wód i gruntów pokrytych wodami stanowiących 

własność Skarbu Państwa odpowiednio regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 

parków narodowych i marszałków województw. 


